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মাস – সে র, স াহ – চতুথ , (২৩-০৯-২০২১ থেক ৩১-০৯-২০২১) 

√  ১) ভারেত ফসবুক এর হড অব পাবিলক পিলিস পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- রািজব আগরওয়াল 

√  ২) ২০২১ সােল িহমালয়ান িফ  ফি ভাল কাথায় অেয়াজন করা হেয়েছ?  উঃ- লাদাখ 

√  ৩) রামকৃ  বাজাজ মেমািরয়াল াবাল পুর ার পেলন ক?  উঃ- গৗতম আদািন 

√  ৪) স িত ইউনাইেটড নশানস সাে ইেনবল ডেভলপেম  গালস 

অ াডেভােকড িহেসব কােক িনযু  করল?  
 উঃ- Kailash Satyarthi 

√  ৫) কান মিহলা ি েকটার আই িস িস ও িড আই ব া ং াংিকং এ শীেষ 

আেছন?  
উঃ- িমতালী রাজ 

√  ৬) ডনমােকর ফাউে শন ফর এনভায়রনেম  এডুেকশন কতৃক কয়  

ভারতীয় সকতেক  াগ সা িফেকট দান কেরেছ?  
উঃ- ১০ 

√  ৭) স িত ZEE এ ারেটইনেম  এ ার াইজস িলিমেটড কান িমিডয়া 

কা ািনর সােথ একীভূত হেয় ভারেতর বৃহ ম িবেনাদন নটওয়াক হেত চেলেছ? 
উঃ- সিন িপকচাস নটওয়াকস ইি য়া 

√  ৮) স িত চতন ভগেতর লখা বই এর নাম িক?  উঃ- 400 Days 

√  ৯) স িত িমিনি  অব িসিভল অ ািভেয়শান এর নতুন সে টাির পেদ ক 

িনযু  হেলন?  
উঃ- রািজব বানসাল 

√  ১০) কান দশ িবটকেয়ন এর আিব তা Satoshi Nakamoto এর মুিত িত া 

করল?  
উঃ- হাে ির 

√  ১১) কান দেশ স িত আই িপ এল টিলকা  ব  করা হল?  উঃ- আফগািন ান 

√  ১২) িব  ফামািস  িদবস িতবছর কান িদেন পািলত হয়? উঃ- ২৫ সে র 

√  ১৩) িবে র সেবা  ব িতক গািড়র চািজং শন কান রােজ  উে াধন করা 

হেয়েছ? 
উঃ- িহমাচল েদশ 
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√  ১৪) িব  া  সং া কােক াবাল হলথ ফাইন াি ং এর া  অ া াসাডর 

করল?  
উঃ- Gordon Brown 

√  ১৫) ইি য়ান কা  গাড এর অ ািডশনাল িডের রেজনােরল পেদ ক িনযু  

হেলন? 
উঃ- িবের  িসং পাঠািনয়া 

√  ১৬) স িত বুলগািরয়া এর Caretaker ধানম ী ক হেলন?  উঃ- Stefan Yanev 

√  ১৭) স িত কািশত দা াকচারড িহমালয়া বই র লখক ক?  উঃ- িন পমা রাও 

√  ১৮) িত বছর আ জািতক কন া িদবস কেব পািলত হয়?  উঃ- ২৬ সে র 

√  ১৯) ২০২১ সােল িডিজটাল কায়ািল  অব লাইফ ইনেড  এর তািলকায় থম 

ােন রেয়েছ কান দশ?  
উঃ- ডনমাক 

√  ২০) িসিকউিরটাইেজশন নাট ইসু  করার জন  RBI কতৃক িনধািরত সবিন  

িকেটর মান কত? 
উঃ- ১ কা  

 √  ২১) িতর া ম ক ভারতীয় িবমান বািহনীর জন  কয়  িস -২৯৫ িবমান কনার 

জন  এয়ারবােসর সােথ এক  চুি  কেরেছ? 
উঃ- ৫৬  

√  ২২) 2021 রািশয়ান া  ি ে র িবজয়ী ক হেয়েছন? উঃ- লুইস হ ািমলটন 

√  ২৩) জ ািত সুেরখা ভ াম স িত আ জািতক ের ভারেতর হেয় কান খলায় 

রৗপ  পদক িজেতেছন? 
উঃ- তীর ািজ 

√  ২৪) ২০২০-২১ অথবেষ ঘািষত জািলয়ািত ঋেণর পিরমাণ কত িছল? উঃ- ১.৩ িলয়ন িপ 

√  ২৫) মা ারকাড এর নতুন াবাল া  অ ামব াসাডর ক হেলন?  উঃ- Magnus Carlsen 

√  ২৬) আ জািতক পরমাণু শি  সং া- র বিহঃ িনরী ক (এ টানাল অিডটর) পেদ 

ক িনযু  হেলন?  
উঃ- িজ. িস. মুমু 

√  ২৭) NCC এর িডের র জনােরল পেদ ক িনযু  হেলন?  
উঃ- লফেটন া  জনােরল িবরপাল 

িসং 
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√  ২৮) নাগাল া  এর কান ফসল স িত িজও ািফকাল ইনেড  এর তকমা 

পেয়েছ?  
উঃ- নাগা শসা 

√  ২৯) ইংল া  এর কান খেলায়ার স িত ট  ি েকট থেক অবসর ঘাষণা 

করল?  
উঃ- মইন আিল 

√  ৩০) স িত ২৭ সে র আকাশ িমসাইল এর কান ভাসান এর সফল উৎে পণ 

করা হল?  
উঃ- আকাশ াইম 

 √  ৩১) ২০২১ সােল িব  আচাির চ াি য়নিশেপ ভারতীয় দল কত িল পদক 

িজেতেছ? 
উঃ- িতন  রৗপ  পদক 

√  ৩২) আয়ু ান ভারত িডিজটাল িমশন কত িল রাজ /েক শািসত অ েল বা বািয়ত 

হে ? 
উঃ- ৬  ক শািসত অ েল 

√  ৩৩) জরাট এর থম মিহলা ি কার ক হেলন?  উঃ- Nimaben Acharya 

√  ৩৪) কান ি েকটার থম ভারতীয় ি েকটার িহেসেব -২০ ি েকট এ  ১০,০০০ 

রান এর রকড করেলন?  
উঃ- িবরাট কাহিল 

√  ৩৫) স িত অ েদশ এবং ওিডশা উপ েল য ঘূণ ঝড় আছেড় পেড়েছ তার 

নাম িক?  
উঃ- লাব 

√  ৩৬) স িত কান দশ ি ে াকােরি  অৈবধ বেল ঘাষণা করল?  উঃ- িচন 

√  ৩৭) কতজন ২০২১ সােল শাি  প ভাটনাগর পুর ার িজেতেছন? উঃ- ১১ জন 

√  ৩৮) কান রাজ  জুিডমা নামক বািড়েত তির ওয়াইন এর জন  িজও ািফকাল 

ইনেড  ট াগ পেয়েছ?  
উঃ- আসাম 

√  ৩৯) স িত কান রাজ  সাজাত মেহি   এর জন   িজও ািফকাল ইনেড  

ট াগ পেয়েছ? 
উঃ- রাজ ান 

√  ৪০) পি মব  পাবিলক সািভস কিমশান এর নতুন চয়ারম ান হেলন ক?  উঃ- িপয়ািল সন  

√  ৪১) স া  অব ইি য়া এর নতুন চয়ারম ান হেলন ক?  উঃ- অিভক সরকার 



 
 

 
 

িবিভ  িতেয়ািগতা মূলক পরী ার খবর পেত এবং GK ও Current Affairs এর PDF ি েত Download করেত অবশ ই www.chakribazar.in সাইট ট িভিসট ক ন। 

 

www.chakribazar.in চাকির Bazar.in 

বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

√  ৪১) িব  সমু  িদবস কেব পালন করা হয়?  উঃ- ৩০ সে র 

√  ৪১) স িত জাপােনর নতুন ধানমি  ক হেলন?  উঃ- Fumio Kishida 

√  ৪১) স িত উ র কািরয়া তােদর হাইপারসিনক িমসাইল এর সফল উতে পন 

কেরেছ, এই িমসাইল এর নাম িক?  
উঃ- Hwasong-8 

√  ৪১) নতুন চালু হওয়া "এ ার লাইন" এর টাল-ি  ন র  কী? উঃ- ১৪৫৬৭ 

√  ৪১) NPCI স িত 'RuPay On-the-Go' ক া েলস পেম  সিলউশন চালু 

করেত কান ব াে র সােথ অংশীদাির  কেরেছ ? 
উঃ- ইেয়স ব া  

 


